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Kopij inleveren VOOR
maandagavond 18.00 uur bij:
Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13,
tel. 371752,
e-mail: dorpswijzer2018@gmail.com

Vrijwillige bijdrage “Dorpswijzer”:
€  10,- per jaar per gezin
€    5,- per jaar voor 65+

Rabobankrek: NL32RABO0107114445

Belangrijke telefoonnummers:
Bij overlijden of bedienen: 06 23887860
Parochie Maria Moeder v.d. Kerk    471246
E-mail: secretariaat@ mmvdk.nl
Beheerder begraafplaats:
Martien v.d. Weem 372065
Gemeente Land van Cuijk                     854000
Website: www.landvancuijk.nl
E-mailadres: gemeente@landvancuijk.nl

Huisartsenpraktijk Rijkevoort
Apotheek St.Anthonis
Centrale Huisartsenpost
SWOGB
Fysiotherapie IHG Schreurs
Diëtiste   Dianne Rijkevoort
Maasziekenhuis
Algemeen alarmnummer
Centraal politienummer

381800
383374
0900 88 80
792020
372146
0485-213899
845000
112
0900 88 44

Bezoektijden Maasziekenhuis:
Verpleegafdelingen open bezoektijden
tussen 11.00 en 20.00 uur
(svp overleggen vooraf)
Uitzonderingen:
Intensive Care, Kinderafdeling en
Moeder/Vrouwafdeling
(overleggen met familie en verpleegkundigen)

Advertenties:
eenmalig/voor contract vraag info!
een pagina € 15,-
1/2 pagina € 10,-
1/3 pagina €   7,50
1/4 pagina €   5,-
wijzertje €   1,50
Familieberichten worden gratis geplaatst

Vertrek/aankomsttijden van de buurtbus:
In Rijkevoort vertrekt vanaf 7.12 elk uur tot 18.12 in de aangepaste route Maaszie-
kenhuis-Rijkevoort-station Boxmeer de buurtbus.
Arriva Klantenservice 0800-0232545
 Op zaterdagen, zon- en feestdagen worden geen ritten verzorgd.

Voor al uw vragen/opmerkingen betreffende de leefbaarheid van Rijkevoort.
dorpsraadrijkevoort@gmail.com

Wijkagenten Rijkevoort:
Hans Ooms, Rijkevoort-de Walsert > hans.ooms@politie.nl
Hanny Kersten, Rijkevoort > hanny.kersten@politie.nl
Avond- nacht-en weekenddiensten:
Huisartsenpost Boxmeer / bel  0900 – 8880 / (22 eurocent p.m.)
Prikpost de Poel in de computerruimte > ‘t Juffertje
Maandag > Trombosedienst van 08.15 – 08.30
Dinsdag > Maasziekenhuis van 09.35 tot 09.50
Alleen op afspraak: www.maasziekenhuispantein.nl/afsprakenagenda-bloedafname
of tel. 06-20240544 (van ma-vr van 08.00 tot 16.30 uu)
Beheerder Dorpshuis ‘de Poel’: Pius en Bernadette van Raaij,
dorpshuisdepoel@gmail.com / Tel: 0485-371837 / www.depoel-rijkevoort.nl
Telefoonnummer KBO/Salamander: 0485-371530
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KBO Nieuws

Samen koken en eten
A.s. donderdag 5 mei is er weer het samen koken en eten bij de KBO.
Nellie Verkuijlen is na 9 jaar gestopt als kok bij dit maandelijkse
etentje en haar plaats wordt overgenomen door Petra Versteegen.
De gasten hebben deze keer een week langer moeten wachten, maar
nu gaan Willemien en Petra er voor zorgen dat zij weer verwend
worden met een heerlijke driegangen diner.
De vaste gasten zijn vanaf 12.00 uur welkom. Ben je verhinderd?
Laat dit dan even weten bij Willemien Litjens, tel. 372922 of mobiel
06 16019050.
Zijn er nog leden die ook wel een keertje willen genieten van dit
heerlijke en gezellige etentje, neem dan even contact op met
Willemien. Wellicht zijn er nog enkele plaatsen vrij.

Inloop voor tablet en mobiele telefoon
Heb je een tablet of een mobiele telefoon en wil je meer weten wat
hiermee allemaal mogelijk is of gaat het nog niet zo vlot? Bij de KBO
kun je dan elke tweede maandag terecht bij de ‘tablet en mobiele
telefoon inloop’ in het Juffertje van 09.00-10.00 uur.
De eerstvolgende keer is dus op maandag 9 mei.

Fietsen
Donderdag 12 mei gaat de KBO weer fietsen. Ook nu weer een route
door het mooie Land van Cuijk van ongeveer 30 kilometer,
halverwege onderbroken voor een pauze met koffie en wellicht
gebak. Het vertrek is om half twee op het plein.

Bedankt
Gaandeweg werd steeds duidelijker dat de KBO grote kans had op de
eerste plaats bij de verenigingsactie van Spar Kuijpers. Toch was het
nog een verrassing in de Dorpswijzer te lezen dat de eerste prijs >
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voor de KBO was. De voorzitter opende zelfs de laatste vergadering
van het bestuur met dit goede nieuws.
Het bestuur van de KBO wil iedereen bedanken voor al die voor de
KBO ingeleverde kaarten. En natuurlijk willen we Max Kuijpers en zijn
team van harte bedanken voor deze mooie verenigingsactie en de
daarbij behorende prijs. Max kan gerust zijn, we zullen er zeker iets
leuks mee gaan doen.

Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties, de belangstelling en
de bezoekjes. De versiering van het huis,  de vele kaarten en lieve
woorden, de bloemen en cadeaus tijdens onze verhuizing en het 50
jarig huwelijksfeest. We werden verrast door het koor Vursles.
Het was geweldig! Wij hebben er van genoten.
Hartelijk dank allemaal.

Henk en Dorie Gerrits
Kruibok 10.
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Liturgische planning

Zaterdag 7 mei:
15.00 uur, Wanroij, zorgcentrum de Lookant, kapelaan Donders
19.00 uur, Kerk Beugen, pastor Tullemans

Zondag 8 mei:
09.00 uur, Kerk Oploo, pastoor Van der Sluis
09.00 uur, Kerk Wanroij, kapelaan Donders
10.30 uur, Kerk Oeffelt, pastor Tullemans
10.30 uur, Kerk Overloon, pastoor Van der Sluis
10.30 uur, Kerk St. Anthonis, kapelaan Donders

SPAR Kuijpers
Rijkevoort
Kapelstraat 11, tel. 37.13.21
Kuijpersrijkevoort@despar.info

Verwen moeder dit jaar met een heerlijk
stukske gebak (er zijn weer volop aardbeien),
een ferme ruiker of een mooie plant voor
buiten. Alles bij ons te bestellen uiterlijk 6 mei.
En bij besteding vanaf € 50,00 een gratis
meadow-kaartje voor de zondag (op =op)
Heerlijk toch, zo’n winkel in het dorp!!

Online bestellen: ga naar www.spar.nl
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Veldweg 7
5447 BH Rijkevoort

Tel.: 0485-371265  Fax: 0485-371723
info@kvansambeektrappen.nl
www.kvansambeektrappen.nl

Dr. Moonsweg 5
5437 BG  Beers

0485 – 745090

info@bouw-kompas.nl
www.bouw-kompas.nl

Ontwerp, advies &
technische
uitwerking

Glas – Spuit – en Schildersbedrijf
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Openingstijden Maasziekenhuis
op Bevrijdingsdag
Op donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) heeft Maasziekenhuis Pantein
aangepaste openingstijden. Voor spoedzorg is het Maasziekenhuis
altijd 24 uur per dag bereikbaar.

Op deze dagen zijn de poliklinieken en de röntgenafdeling van
Maasziekenhuis Pantein gesloten. De afdelingen Orthopedie,
Reumatologie en Revalidatie van de Sint Maartenskliniek locatie
Beugen zijn eveneens gesloten.

Ook de bloedafnamelocaties van het Maasziekenhuis in het Land van
Cuijk en Noord-Limburg zijn gesloten.
Kijk op www.maasziekenhuispantein.nl voor de actuele informatie
over de locaties en openingstijden.

Gemengd zangkoor

Zaterdag 7 mei gaan we na meer dan twee jaar weer een viering
zingen in Beugen. Met veel verdriet hebben we vorig jaar afscheid
moeten nemen van onze organist Jan Willems. We hopen dat we
binnenkort weer met ondersteuning van muziek kunnen zingen.
Maar zaterdagavond zingen we a capella. Vorige week stond er een
verkeerde datum bij dus nu een nieuwe agenda.

Zaterdagavond 07 mei Beugen 19:00 uur
Zaterdagavond 11 juni Beugen 19:00 uur
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DUURZAAM IN
BODEMOPLOSSINGEN

Nieuwbouw
Renovatie
Vervanging

Tel: (0485) 371964 | RIJKEVOORT

Wij printen uw mooiste foto op vrijwel elk materiaal!
Van naadloos fotobehang tot comfortabel sierkussen.
En van geluiddempende wanddecoratie tot klein naambordje.

Voor persoonlijk advies en 100% begeleiding kunt u zich
vrijblijvend laten informeren in onze ruime showroom!
‘En voor Riekevort maken we altijd een mooi prijsje!’
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Vrouw Actief Rijkevoort

Beste leden,
Op dinsdag 17 mei 2022 staat de graancirkel
wandeling in Oploo op het programma.
Voor de wandeling verzamelen we ’s avonds om half 7 met de fiets
op het plein, waar we dan gezamenlijk naar Oploo fietsen.
Wil je toch liever met de auto gaan vermeld dit dan bij de opgave in
de mail of op het strookje.
Belangrijk: Als er wijzigingen zijn door bijv. slecht weer is informeren
wij jullie via de mail.
Na afloop van de wandeling gaan we nog iets drinken met wat
lekkers bij “Ons Moe in Oploo”.

Opgeven kan tot en met zondag 8 mei 2022 18.00 uur via het
emailadres: vrouw-actief-rijkevoort@live.nl
of door onderstaand strookje in de brievenbus te doen bij Anja
Dekkers, Kampweg 17.
We hopen jullie weer te zien op17 mei.

Groetjes het bestuur

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Opgeven via email (zie hierboven) of dit strookje inleveren tot en met
zondag 8 mei 18 uur bij Anja Dekkers, Kampweg 17

Opgave graancirkel wandeling op dinsdag 17 mei 2022.

NAAM:……………………………………………………………………………………………….

Emailadres:…………………………………………………………………
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SJW frogrun 2022

De Frogrun, de bekendste obstacle run van
Rijkevoort, keert terug!

Na twee jaar keert de Frogrun in vol ornaat terug,
de vierde editie alweer.
De route nog spectaculairder.
De obstacels nog fantastischer.
Het enthousiasme nog groter.
Dit zijn drie ingrediënten om van deze Frogrun een onvergetelijk
evenement te maken.

Wanneer: donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag
Wat: een afstand van 8 km voorzien van 27 obstacles en uitdagingen

Frogrun:
Voor de fanatiekelingen die de obstacle run rennen, net als
voorgaande edities. Ben jij het snelst van je vrienden of zijn jullie een
hecht team dat elkaar naar de eindstreep brengt? Of ben jij degene
die jouw persoonlijke record weet te verbeteren?

Frogwalk:
Voor de fanatiekelingen die de obstacle run lopen, nieuw deze editie.
Wel deel willen nemen, maar niet willen rennen, loop mee en leg het
parcours en de obstacles lekker in eigen tempo af. Deelnemers op
wielen zijn van harte welkom, maar het is minder handig, zij zullen er
wel een hele grote uitdaging aan hebben.

Kijk voor het aanmeldformulier, informatie en sfeerimpressies van
voorgaande edities op: www.frogrun.nl. >
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Gezocht:
Om van deze editie weer een zinderend succes te maken hebben we
hulp nodig! Vrijwilligers die het leuk vinden om deelnemers een
onvergetelijke Frogrun 2022 te bezorgen. Er zijn veel verschillende
vrijwilligers nodig:

 Inschrijven van deelnemers en uitreiken van ons befaamde
Frogrun souvenier: het Frogrun T-shirt. Of nieuw dit jaar: het
Frogrun Keycoard, voor de deelnemers van de Frogwalk.

 Toezichthouders bij obstakels
 Verkeersregelaars (zij krijgen een korte digitale opleiding hier-

voor)
 Uitreiken van water aan deelnemers
 Fotograven
 Opbouwers en/of afbrekers van de route

Lijkt het je wat om als vrijwilliger je steentje bij te
dragen en zo de sfeer te proeven en onderdeel te zijn
van deze fantastische dag, meld je dan aan bij
Daisy van de Weem (daisy@sjw-rijkevoort.nl, 06-13760197).

SJW

Gemeentenieuws

Afhandelingen:
 Vergunning verleend voor het organiseren

van Frogrun en Frogwalk op 26 mei 2022 aan
Kerkveld 4 te Rijkevoort

 Uitgebreide procedure intrekking omgevings-
vergunning definitief aan Papenvoortsedijk 1b
te Rijkevoort
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Aanmelden Dansgarde De Belleblu’s
Afgelopen carnaval hebben veel mensen kunnen
genieten van een mooie gardedans en showdans.
Aangezien we voor een mooi resultaat op tijd
moeten beginnen met oefenen, gaan we  weer
starten met de trainingen.
Ook dit jaar kunnen weer nieuwe leden aansluiten bij onze
dansgarde.
Ben je 12 jaar of ouder en wil je graag bij de dansgarde dansen stuur
dan een mailtje naar riky@debellebloazers.nl. Je ontvangt dan alle
info wat het allemaal inhoudt om bij een dansgarde te zijn en een
aanmeldingsformulier.
De trainingen starten op woensdag 11-05-2022 in de molenzaal van
de Poel. Trainingstijden zijn van 18:00 – 19:00 uur.
Het aanmeldingsformulier graag weer inleveren voor maandag  09-
05-2022.

Dansgarde commissie
C.V. de Bellebloazers

Voetbalvereniging
Programma zaterdag 07-05-2022:

aanv. / aanwezig
VIOS’38/Tox JO16-01 Udi`19/CSU JO16-2 14.00 13.15 uur

Loterijverkoop en speler van de week
Op zondag 8 mei 2022 speelt Toxandria 1 tegen Vios `38 1.
De loterijverkoop is in handen van Stan de Groot en Bram Mobach.
Graag uiterlijk 14.15 melden in de kantine.
Speler van de week is Niels de Groot

Uitslagen senioren:
Toxandria 1 Heijen 1 0-3
Toxandria 3 HBV 3 3-0 >
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Toxandria vet. Excellent vet. 6-4

Programma zondag 8 mei:
13.00 uur Toxandria 1 – VIOS’38 1 (Wedstrijd vervroegd ivm Meadow)
12.15 uur Toxandria 2 – Montagnards 2
12.00 uur Olympia’18 7- Toxandria 3
10.15 uur Toxandria 5 –VV Achtates 4

JUBILEUMWEEKEND 90 JAAR TOXANDRIA
Toxandria is in 2021 90 jaren jong geworden. Helaas mochten we
toen geen feestjes vieren vanwege de corona-maatregelen en moes-
ten we ons jubileum noodgedwongen uitstellen. Nu is dat anders, dus
gaan we in het weekend van 28 en 29 mei alsnog proosten op de
90ste verjaardag van onze voetbalclub. Er is een programma voor
jong en oud samengesteld.
Op zaterdag 28 mei zal de voetbaljeugd van de elftallen JO13, JO15,
JO17 en JO19 vanuit Rijkevoort met een touringcarbus naar attrac-
tiepark Toverland in Sevenum afreizen. Vertrek om 10.00 uur. 's
Avonds zal dorpshuis De Poel om 20.30 uur haar deuren openen voor
alle seniorenleden, vrijwilligers, sponsors en alle partners voor een
heerlijk avondje ouderwets feesten met lekkere dansmuziek van de
Rijkevoorts getinte feestband Fake Grass.
Zondag 29 mei wordt kantine Kampzicht het decor van een gezellig
samenzijn met alle clubgenoten, vrijwilligers en natuurlijk hun part-
ners. De jubilarissen van 2020 en 2021 worden deze middag gehul-
digd, de Toxandriaan van het Jaar 2021 wordt onthuld evenals de
winnaar van de Aanmoedigingsprijs. Ook wordt de speciale jubileum-
uitgave van Kikkerleer officieel gepresenteerd. Reden genoeg voor
een bezoek aan ons clubhuis dus vanaf 14.00 uur! Voor de jong-
ste jeugd vanaf de JO7 zullen van 15.00 tot 17.00 uur diverse super-
vette spellen van FunPro op het hoofdveld worden opgesteld.
We hopen jullie allemaal te mogen begroeten in het jubileumweek-
end! Check voor meer informatie onze website.
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Medisch pedicure Rian
Rian Wijnen
Hoogeindse Kampen 14
5447 PP Rijkevoort

Ook behandelingen aan huis mogelijk

06-23641512
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Sudoku

1 8 2
1 5

3 4 6 8
1 5

2 7 4 5
5 3

9 8 3 7
5 8

4 6

Oplossing woordzoeker vorige week: van de regen in de drup

Kampweg 5  5447 NK  Rijkevoort  T 0485-372736
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Vrijwillige Hulpdienst
Heb je vervoer of andere hulp nodig….bel

0485-792015

Activiteiten

25 april t/m 7 mei: Heitje voor karweitje BS Klimop.
4 mei Kienen KBO.
5 mei Koken en eten KBO
6 mei 7 en 8 mei: Meadow.

12 mei Fietsen KBO.
14 mei Vrijwilligersmiddag KBO
17 mei Wandeling graanvelden Oploo  Vrouw Actief.
20 mei t/m 22 mei: Kamp Jeugdclub de Zonnepitjes.
26 mei (Hemelvaartsdag) Frogrun  SJW.
28 mei en 29 mei: Jubileumweekend 90 jaar Toxandria.

1 juni Kienen KBO.
2 juni Koken en eten KBO
4 juni Buurt BBQ buurt ‘t Korenveld.
4 juni Musical Dagboek van een herdershond KBO
9 juni Fietsen KBO.

10 juni Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
11 juni Uitstapje APK.
12 juni Rommelmarkt Oudervereniging bs Klimop.
19 juni t/m 23 juni Reis KBO Duitsland
22 juni Dag-fietstocht Vrouw Actief.
24 juni Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
30 juni Koken en eten KBO.

1 juli Feestavond buurt ‘t Laageind.
6 juli Kienen KBO.
8 juli t/m 10 juli: Jeugdkamp Toxandria.

14 juli Fietsen KBO. >
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15 juli Clubavond Jeugdclub de Zonnepitjes.
28 juli Koken en eten KBO.
11 aug Fietsen KBO.
25 aug Koken en eten KBO.

8 sept t/m 11 sept.: Pleinfeesten.
11 sept Riekevortsedag.

8 sept Fietsen KBO.
25 sept Buurtbrunch buurt ‘t Laageind.
29 sept Koken en eten KBO.

1 okt Dag van de Ouderen KBO.
11 okt Jaarvergadering CV de Bellebloazers.
13 okt Fietsen KBO.
15 okt Middagvoorstelling ToVeRij.
16 okt Avondvoorstelling ToVeRij.
21 okt Kienavond buurt ‘t Korenveld.
22 okt Avondvoorstelling ToVeRij.
23 okt Avondvoorstelling ToVeRij.
27 okt Koken en eten KBO.

3 nov Cursus/herhaling reanimatie/AED.
5 nov Openingsfeest van het seizoen CV de Bellebloazers.
8 nov Cursus/herhaling reanimatie/AED.

10 nov Wandelen KBO.
18 nov Bowlen buurt ‘t Laageind.
20 nov Brunch voor alleenstaanden KBO.
24 nov Koken en eten KBO.
25 nov t/m 27 nov: Jubileumweekend CV de Belleboazers.
19 nov Pepe’s pubquiz Toxandria.

8 dec Wandelen KBO.
15 dec Kerstviering KBO.
16 dec Kerst-in buurt ‘t Korenveld.
17 dec Kwaakparty jubileumeditie CV de Bellebloazers.
29 dec Koken en eten KBO.
2023
14 jan Carnavalskrant rondbrengen CV de Bellebloazers.
21 jan en 22 jan: Jubileumpronkzitting CV de Bellebloazers.
28 jan Jeugd- en jubileumpronkzitting CV de Belleboazers.
18 febr t/m 22 febr: Carnaval.
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Op alle wegen kom je Willems tegen
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Op zoek naar een overkapping, houten bijgebouw of tuinhuis?Wij leveren en plaatsen zowel maatwerk als standaard bouwpakketten.Kom gerust inspiratie opdoen in onze showtuin van 2000 m2 enkijken naar de mogelijkheden.

Om volop te genieten van het buitenleven kunt u ook bij ons terecht voor:pergola’s, zonwering, schuttingen, vlonders, infraroodstralers,kachels, glazen schuifdeuren en schaduwdoeken.Berkenkamp 49 in Vianen – www.sfeervolbuitenleven.nl – 0485-318744

Veldweg 14 – 5447 BH Rijkevoort
info@theoartsinstallatie.nl – tel. 0485-371998                  www.theoartsinstallatie.nl


